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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. Нині головною рушійною силою поглиблення 

глобалізаційних економічних процесів є мережеві економічні системи. Саме в середовищі 
багатонаціональних та міжнародних корпорацій використовуються нові мережеві форми 
структурної інтеграції, які об’єднують економічні суб’єкти в ланцюги створення доданої 
вартості (глобальні мережеві ланцюги) та інноваційні центри знань. Такі мережі орієнтовані 
на підвищення конкурентоспроможності та інноваційності всіх їхніх учасників за рахунок 
ефективного управління позитивними зовнішніми та синергійними ефектами, формування 
соціального капіталу всередині структур та створення нових інноваційних знань, зростання 
ефективного попиту. Таким чином окреслюється корпоративний простір вищого порядку 
із безліччю міжфрагментних складових та зв’язків.  

Незважаючи на те, що серед економістів-міжнародників є загальновизнаною роль 
міжфірмових мереж як провідників інновацій, саме проблематика функціонування 
сучасних корпоративних мереж викликає низку дискусійних питань. Насамперед і досі не 
існує загального визначення глобальних корпоративних мереж (ГКМ), які по-різному 
трактуються представниками тих чи інших напрямів економічного аналізу. Нерідко 
основна увага концентрується на складі учасників мережі, що не дає змогу повною мірою 
ідентифікувати її як спеціальну форму інтеграції господарських суб’єктів та відокремити 
від аутсорсингової організаційної моделі та інших подібних утворень. 

Сьогодні економічні реалії потребують детальнішого вивчення властивостей 
глобальних корпоративних мереж та дослідження механізмів їх створення (а також 
мережевої кооперації), які формують їхні геоекономічні переваги в умовах інформаційної 
економіки. Важливим науковим завданням є й виокремлення форм інтеграції економічних 
агентів, що історично передували мережі, задля виявлення відмінних особливостей 
сучасних варіантів міжфірмових взаємодій та запобігання ідентифікації таких взаємодій зі 
структурною інтеграцією в рамках мережевих економічних систем. До числа актуальних 
питань належить аналіз факторів розвитку мережевих економічних систем у світовій 
економіці, в тому числі локалізованих на певній території в контексті формування 
глобальних корпоративних мереж як вищої форми інтеграції мережевих 
багатонаціональних підприємств (БНП).  

На особливу увагу заслуговують необхідність розгляду можливих сценаріїв поступу 
світової економіки на найближчу історичну перспективу, аналіз глибини імовірних змін у 
геоекономічних реаліях, пов’язаних із розвитком ГКМ. В економічній літературі існує 
низка сегментованих та взаємно не пов’язаних досліджень проблем диверсифікації 
діяльності мережевих БНП. Однак питання формування ГКМ та їхнього впливу на 
геоекономічний простір потребують глибшого наукового розроблення.  

Зазначена тематика знайшла відображення у працях фахівця в галузі економічної 
конкуренції М. Портера, а також одного з основоположників теорії інформаційного 
суспільства та мережевої економіки М. Кастельса. Починаючи від 1990-х років до аналізу 
мережевих форм стали активніше долучатися представники інституційної та еволюційної 
теорій. Особлива увага характеристикам і властивостям сучасних мережевих форм 
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інтеграції господарських суб'єктів приділяється в роботах зарубіжних авторів С. Дхамі, 
О. Вільямсона, Р. Майлза і Ч. Сноу, М. Ван Алстйна, В. Павелла і Л. Сміт-Дора тощо. 
Серед українських дослідників міжнародних мереж і нових корпоративних форм слід 
назвати А.С. Філіпенка, О.Г. Білоруса, А.С. Гальчинського, Т.В. Орєхову, О.І. Рогача, 
О.І. Шниркова, Є.Г. Панченка, Д.Г. Лук’яненка, Г.І. Башнянина та інших науковців.  

Дж. Даннінг доповнив свою еклектичну парадигму специфічними перевагами 
внаслідок альянсів, а економіку XXI ст. назвав «альянсовим капіталізмом». П. Баклі та        
М. Кессон удосконалили теорію інтерналізації, визначивши особливості цього процесу в 
мережах незалежних учасників виробничих систем БНП. Поряд із цим група дослідників 
міжнародного бізнесу почала розробляти нові концепції, у центрі яких перебували 
мережеві БНП. Серед таких напрямів набули поширення міжорганізаційна теорія БНП        
С. Гошала та К. Бартлета, теорія «флагманських БНП» А. Ругмана, концепція «глобальної 
фабрики» П. Баклі, теорії неакціонерних форм операцій міжнародних фірм, глобальних 
ланцюгів виробництва і вартості.  

Зазначені науковці запропонували перенести акцент у дослідженні БНП із відносин 
«материнська компанія – філія» на питання координаційних завдань управління мережами 
підприємств цих фірм і конкурентних переваг, що виникають унаслідок існування мереж. 
Проте мережева теорія БНП має міждисциплінарний характер та лежить у площині 
міждисциплінарного синтезу, формуючи нову просторову концепцію глобальних 
корпоративних мереж. У зв'язку з цим необхідно зазначити істотний внесок, який зробили 
в її розвиток економічні соціологи, зокрема М. Грановеттер, К. Дюпуї і А. Торр, результати 
досліджень яких активно використовуються науковцями в рамках аналізу корпоративних 
мереж, передусім у частині вивчення соціальної природи зв’язків між учасниками мережі. 
Водночас такі питання, як сутність глобальних корпоративних мереж як особливої форми 
інтеграції мережевих БНП та формування нових міжфрагментних зв’язків нового типу, 
вплив мережевих економічних систем (МЕС) на формування постіндустріальної економіки 
і загострення глобальної конкуренції, взаємозв'язок феномена мережевих економічних 
систем і формування інноваційної економіки в умовах геоекономічних трансформацій, не 
знайшли належного висвітлення в літературі. Усе це зумовлює актуальність даного 
дисертаційного дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконане відповідно до наукової теми кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин, яка є складовою загальних наукових тем Інституту 
міжнародних відносин «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» (11БФ04801) та 
«Асоціація як новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, правовий, 
економічний та інформаційний аспекти» (16БФ04801) у межах комплексної наукової 
програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 
суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» (2017– 2019 рр.). У 
межах цих тем автором особисто виявлено проблеми та перспективи подальшої інтеграції 
України в геоекономічний простір у контексті розвитку й еволюції мережевих економічних 
систем та формування нових міжфрагментних зв’язків глобальних корпоративних мереж, 
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з’ясоване місце національних мережевих структур у глобальних ланцюгах виробництва та 
вартості.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розкриття процесу 
формування та розвитку мережевих економічних систем у формі ГКМ під впливом 
Четвертої індустріальної революції та визначення місця і ролі глобальних корпоративних 
мереж у геоекономічних трансформаціях.  

Мета дослідження зумовила вирішення таких наукових завдань:   
• визначити основні концепти, що формують теорію мережевих БНП, та довести їхнє 

значення як основи подальшого формування й розвитку мережевих економічних систем у 
формі ГКМ;  

• обґрунтувати наявність суперечностей між основними концептами мережевої теорії 
БНП та накреслити основні шляхи їх вирішення;  

• ідентифікувати науковий статус концепції мережевих економічних систем у вигляді 
ГКМ і встановити її зв’язок з іншими складовими мережевої теорії БНП;  

• виявити найпоширеніші підходи до формування мережевих економічних систем, 
здійснити їх порівняльний аналіз;  

• типологізувати наявні наукові трактування щодо формування мережевих 
економічних систем;  

• визначити суб’єктів мережевих економічних систем та їхні міжфрагментні 
екстернальні та інтернальні зв’язки, що формують ГКМ; 

• відокремити ГКМ від аутсорсингової організаційної моделі та інших подібних 
утворень, що мають ознаки мережевості, але не є складовими мережевих економічних 
систем у формі ГКМ;  

• обґрунтувати гносеологічне значення мережевих економічних систем у формі 
ГКМ, виявити основні концепції та підходи, що розкривають процес формування ГКМ, 
установити взаємозв’язок між ними;  

• дослідити процес впливу Четвертої індустріальної революції на розвиток 
мережевих економічних систем;  

• здійснити поглиблений аналіз взаємозв'язку мережевих економічних систем і 
формування інноваційної економіки;  

• розробити економетричну ідентифікацію кластерних моделей глобальних 
корпоративних мереж та здійснити її емпіричне тестування;  

• проаналізувати динаміку й структуру ГКМ через провідні мережеві БНП (як 
складові ГКМ) та виявити на цій основі дисбаланси й тенденції, що впливають на світову 
економіку;  

• розкрити механізм впливу ГКМ на трансформації сучасного геоекономічного 
простору.  

Об’єктом дослідження є глобальні корпоративні мережі в сучасному світовому 
господарстві. 

Предметом дослідження є закономірності й тенденції розвитку економічних систем 
у формі ГКМ в умовах геоекономічних трансформацій.  
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Методи дослідження. У дисертаційній роботі застосовано широкий спектр методів 

теоретичного й емпіричного дослідження. Методологічну і теоретичну основу роботи 
сформували праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених – фахівців із мережевої 
економіки та мережевих БНП. У процесі вирішення поставлених завдань автором 
використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: логіко-
історичний метод (для аналізу змін у структурі геоекономічного простору та пояснення 
впливу мережевих економічних систем на геоекономічний простір: пп. 1.3, 1.4, 5.2, 5.3); 
теоретичного узагальнення та аналізу і синтезу (для обґрунтування сучасного феномена 
мережевих економічних систем, що реалізується у формі ГКМ: пп. 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1); 
системного узагальнення (для розкриття системної сутності поняття ГКМ та мережевих 
економічних систем: пп. 2.1, 2.3, 3.2, 3,3); емпіричного аналізу (для забезпечення 
демонстраційного ефекту сучасних наслідків дифузії власності в мережевих БНП та 
формування мережевого суперанклаву мережевих БНП (ГКМ): пп. 4.3); економіко-
математичного моделювання (для виявлення суперядра мережевих БНП (ГКМ), що являє 
собою глобальну структуру, в якій міжфрагментні екстернальні та інтернальні зв’язки 
мереж БНП взаємозалежні, із застосуванням економетричної моделі, опрацьованої у 
програмі EViews 10 та візуалізованої графічно); кореляційно-регресійний метод k-середніх 
та економетрична ідентифікація кластерних моделей глобальних корпоративних мереж 
(для виділення п’яти усталених моделей участі міжфрагментних утворень у формуванні 
глобальних корпоративних мереж: пп. 5.4); статистичні методи обробки даних знайшли 
відображення в табличному та графічному матеріалі (для ілюстрації впливу ГКМ на 
геоекономічний простір на глобальному, регіональному, національному та 
корпоративному рівнях: пп. 2.3, 3.3, 4.3, 6.3, 6.4).  

Системно-структурний підхід як методологічна основа дослідження дав можливість 
усебічно вивчити наявні концепції та підходи щодо формування мережевих економічних 
систем у формі ГКМ, закономірності їхнього розвитку та вплив на геоекономічні 
трансформації.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у порівняльному аналізі  
підходів, концепцій і парадигм, які формують сучасну теорію мережевих БНП та 
мережевих економічних систем, виявленні основних етапів їхнього розвитку і 
закономірностей еволюції. Розроблено концепцію пріоритетної ролі ГКМ у структурі СГ і 
МЕВ у сукупності вартісних,  виробничих, інноваційних, корпоративних та інших 
ланцюгів. У дисертації отримано такі суттєві наукові результати, що розкривають 
особистий внесок автора у розроблення досліджуваної проблеми та конкретизують наукову 
новизну роботи: 

уперше: 
– визначено суть, структуру та головні компоненти глобальних корпоративних 

мереж, змістовний характер яких полягає у трактуванні мережевих економічних систем на 
рівні світового господарства і міжнародних економічних відносин із іманентними 
властивостями (гомогенність, системність, цілісність, ієрархічність, глокальність); 
структурний аспект ГКМ формується зв’язками на мега- , мета-, макро-, мезо-, мікрорівнях; 
функціональні зв’язки відображають відносини зі створення доданої вартості, підвищення 
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продуктивності виробничих та інтелектуальних ресурсів, створення оптимальних 
глобальних та локальних мережевих систем, стабілізації сучасного геоекономічного 
простору; рушійними силами ГКМ є Четверта індустріальна революція, економічна 
інтеграція, поглиблення міжнародного поділу і кооперації праці, глобалізація економічних 
процесів; 

– обґрунтовано якісно вищий етап еволюції міжнародних економічних відносин, що 
знаходить головне відображення у розвитку глобальних корпоративних мереж в умовах 
геоекономічних трансформацій. На основі розроблення та комплексного застосування 
неокласичної та неоінституційної парадигм з’ясовано сутність, структуру та системні 
характеристики генези розвитку ГКМ: виникнення протоГКМ унаслідок 
інтернаціоналізації виробництва та обміну (кінець XIX – середина XX ст.); поява 
розвинутих (еклектичних) ГКМ унаслідок міжнародної економічної інтеграції та науково-
технічної революції  (середина XX – кінець ХХ ст.); постання диверсифікованих ГКМ 
глокального характеру як результат Четвертої індустріальної революції та економічної 
глобалізації (кінець ХХ – початок ХХІ ст.); 

– розроблено структурно-функціональну модель становлення та розвитку ГКМ, яка 
містить нові теоретико-методологічні та емпіричні положення. У концептуально-
методологічному плані модель спрямована на розкриття сутнісних рис та основних 
напрямів розвитку ГКМ у вигляді мережевих БНП. Визначено, що метою останніх є 
формування стійких міжфрагментних зв’язків у стратегічних альянсах, кластерах, 
субкластерах та у глобальних містах. Унаслідок цього БНП набувають синергійних переваг 
у площині інституційних мережевих відносин. В емпіричному аспекті дана модель 
дозволяє виявити особливості значно вищого рівня гетерогенної участі суб’єктів 
економічно розвинутих країн у глобальних корпоративних мережах, дає змогу чітко 
визначити розташування та характер взаємодії міжфрагментних структур, спільні й 
відмінні стратегічні пріоритети, зорієнтовані на посилення ролі ГКМ у світовому 
господарстві; 

– доведено зростання ролі та значення локального рівня (мезорівня) сучасних ГКМ, 
які розвиваються в міських агломераціях різного типу, у формі державно-приватного 
партнерства, смарт-сіті, спільних підприємств, вільних економічних зон. Розкрито вплив 
ГКМ на реструктуризацію сучасного геоекономічного простору у напрямі формування 
нових центрів економічної та політичної сили – глобальних міст, вплив яких за обсягом 
потенціалу перевершує ВВП як низки країн, так і ряду регіональних торговельних 
об’єднань. Розроблено механізм залучення економічних суб’єктів України до глобальних 
корпоративних мереж мікро- та мезорівнів за умови здійснення відповідних управлінських 
та інституційних реформ; 

– визначено гносеологічні ознаки ГКМ; при цьому мережева структура БНП 
розглянута як поліцентрична економічна система, що характеризується неоднорідністю та 
неієрархізованістю внутрішньої структури, в якій функції атрактора, у контексті 
синергійної парадигми, виконує суперядро з його міжфрагментними зв’язками. Доведено, 
що мережевий характер БНП лежить у площині еклектичної парадигми й теорії мережевих 
БНП, проте переваги власності, інтерналізації та розміщення набувають нового змісту саме 
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у формуванні мережевих економічних систем у вигляді ГКМ. Виокремлено системну 
взаємодію міжорганізаційних та міжфрагментних екстернальних та інтернальних 
взаємовідносин у мережевих економічних системах у формі ГКМ та розкрито 
взаємозв’язок дифузії власності мережевих БНП та її вплив на формування ядра ГКМ;   

– розроблено модель розвитку БНП в контексті багатофакторної кластеризації, яка 
впливає на інтерналізацію екстерналій і полягає в тому, що колишні інтернальні зв’язки 
стають частиною ГКМ. Введено в науковий обіг поняття суперінтерналізації глобальних 
екстерналій за рахунок створення міжфрагментних інтернальних та екстернальних зв’язків 
у мережах БНП; 

удосконалено: 
– узагальнення гетеродоксальних підходів і теоретичного змісту еволюції 

еклектичної парадигми Даннінга в контексті зміни суті її головних параметрів: переваг 
власності (дифузія, транснаціональні корпорації з державною часткою – TSOE), 
розміщення (нова економічна географія, промислові локальні агломерації) та інтерналізації 
(інверсійність та науково-технічні кластери, технологічна сингулярність); 

– визначення механізмів створення нових переваг БНП в умовах диверсифікації 
глобальних корпоративних мереж, за яких БНП дедалі частіше являють собою хаби мереж 
спільних підприємств, що пов'язані між собою; розкрито механізми нових екзогенних та 
ендогенних переваг, що генеруються у структурі мережевих БНП і лежать у площині 
здатності такої мережі шукати, перерозподіляти, контролювати та впливати на ціну й якість 
інноваційних активів інших інституцій, з якими вони співпрацюють у рамках однієї мережі; 
удосконалено механізм дослідження пріоритетної ролі ГКМ у формуванні вартісних, 
виробничих та інноваційних ланцюгів; 

– алгоритм взаємодії національного кластеру з БНП та його подальшої інтеграції в 
ГКМ на основі розробленої конвергентної моделі, що полягає у створенні інституційних 
передумов щодо поліпшення діяльності Державного агентства України з управління зоною 
відчуження (ДАЗВ) та удосконалення структур управління; визначено інноваційно-
конкурентні параметри, досяжність яких має стимулюватися урядом в рамках розробленої 
моделі інтеграції національного кластера НДДКР в ГКМ; перспективними для формування 
міжфрагментних зв’язків виявляться ті БНП, які вже інтегровані до ГКМ та працюють в 
сферах: дослідження ядерної енергії (матеріалів, матерії), космічні технології та технології 
радіаційної безпеки; 

– теоретико-методологічні засади кластерного аналізу глобальних корпоративних 
мереж; зокрема на основі багатофакторної кластеризації 64-х країн за методом k–середніх 
обґрунтовано існування п’яти сталих моделей участі у глобальних корпоративних мережах, 
які відрізняються за рівнем розвитку країни, ступенем розвитку її локального ринку акцій, 
кількістю вихідних та вхідних корпоративних сполучень та географією: модель великих 
економік, європейська модель, азійсько-тихоокеанська модель, азійсько-африканська 
модель та модель змішаного типу;  
 набули подальшого розвитку: 

– тлумачення мережевої системи БНП, у якій існують зв'язки не тільки  між дочірніми 
підприємствами, а й між партнерами їхніх організаційних підсистем. Таке визначення на 
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відміну від попередніх означає широку взаємодію міжорганізаційних мереж між собою у 
вигляді взаємодії як міжфрагментних зв’язків у міжорганізаційних мережах, так і 
технологічних платформ. Вплив даного явища на економічну систему підтверджує наше 
припущення про еволюцію мереж БНП і про те, що вони є частиною більш глобальної 
неоднорідної структури – ГКМ, що знайшло підтвердження у проведеному в дослідженні 
моделюванні суперядра, як єдиного мережевого середовища, створеного взаємодією вузлів 
БНП; 

– трактування процесів трансформації геоекономічного простору, яка відбувається 
внаслідок посилення турбулентності, невизначеності, асиметричності, волатильності 
сучасних цивілізаційних соціально-економічних процесів, а також у результаті 
перегрупування світових економічних сил у напрямі посилення Східного ареалу (китайське 
лідерство), що зумовлює нову хвилю протекціонізму в світовій торгівлі, торговельні війни 
та процеси дезінтеграції; 

– концепція динаміки і структури інноваційних факторів розвитку мережевих систем, 
суть яких – комбінування закритих і відкритих інноваційних мереж, мереж різного 
ієрархічного рівня та пріоритетність ІКТ в сучасній мережевій структурі, яка визначається 
синергійним та мультиплікаційними ефектами в коопераційній взаємодії та поділі праці в 
мережевих структурах; значущість таких ефектів має місце в результаті інтеграції, злиття в 
єдину мережеву економічну систему і лежить у площині ефекту емерджентності.  

Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційного 
дослідження мають науково-практичне значення. Подані в дисертації оцінки та 
рекомендації, системні підходи можуть бути використані у роботі органів державної влади 
України та інших країн, міжнародних економічних організацій та, зокрема, в роботі 
інституцій міжнародної економічної політики при формуванні зовнішньоторговельної, 
інвестиційної та інтеграційної стратегій, стратегії формування нових інноваційних 
кластерів та у розробці національної стратегії інтеграції економічних та науково-дослідних 
структур у глобальні корпоративні мережі; у закладах вищої освіти стосовно навчальних 
дисциплін, пов’язаних із визначенням міжнародних економічних відносин, світової 
економіки, міжнародного маркетингу, при підготовці навчальної літератури із зазначених 
дисциплін.  

Наукові результати дисертації використані у практичній діяльності Комітету у 
закордонних справах Верховної Ради України (Акт упровадження № 04-20/12-446 (109468) 
від 07.06.2019 р.); основні положення та висновки даного дослідження упроваджено у 
практичну діяльність Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності 
Верховної Ради України (No 26-03/06-2017 від 26.06.2017 р.), Державного підприємства 
“Укрхімтрансаміак” (No 05.1-06.97 від 07.02.2018 р.), Комітету з питань соціальної 
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України (№ 101/10452 від 
07.0.2019р.) та у науково-дослідницьку діяльність Всеукраїнської громадської організації 
«Українська асоціація економістів-міжнародників» (No 60 від 01.06.2019р.).  

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, висновки та рекомендації, 
отримані під час проведення дисертаційного дослідження та підготовки дисертаційної 
роботи, що виноситься на захист, здобуті автором особисто і відображені у наукових 
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публікаціях. Із наукових праць, підготовлених та опублікованих у співавторстві, у 
дисертаційній роботі використано лише ті положення, ідеї та узагальнення, що є 
результатом особистих досліджень автора. До даної роботи не ввійшли матеріали та 
висновки кандидатської дисертації здобувача. Внесок автора у колективних публікаціях 
конкретизовано у списку опублікованих праць. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові результати та положення 
дисертаційної роботи, а також висновки, рекомендації щодо вирішення окресленого кола 
питань обговорювались і були схвалені на засіданнях кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, а також обговорювалися на таких 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та круглих столах, як: 
Міжнародна наукова конференція “Конвергенція економік України та Європейського 
Союзу: проблеми і перспективи” (24-25 травня  2012 р., Інститут міжнародних відносин,   
м. Київ); Науковий симпозіум “Творчий внесок професора А. С. Філіпенка у навчально-
наукову спеціальність “Світове господарство і міжнародні економічні відносини”  (17 
жовтня 2013 р., м. Київ); «Шляхи досягнення європейських стандартів в економічній та 
соціальній сферах України» (м. Київ, 21 жовтня 2010 р.); «Економічні пріоритети в Угоді 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» (м. Київ, 8-9 листопада 2012 р.); 
«Трансформація зовнішньої політики України в умовах нестабільності» (м. Київ, 31 березня 
2016 р.); «Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та 
соціальні чинники» (м. Київ, 23-24 вересня, 2016 р.); «Соціальна та економічна солідарність 
– Український вибір» (м. Київ, 28 січня 2016 р.); «Геостратегічні пріоритети України в 
політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» (м. Київ, 20 жовтня 2016 р.); 
«Тенденції сталого розвитку економіки країни: досягнення, проблеми та прогнози» (м. 
Київ, 27-28 січня 2017 р.); «Продуктивна спроможність націй: приклад України» (м. Київ, 
29 червня 2017 р.); «Соціально-економічний розвиток країни в контексті інтеграційних 
процесів: досвід, проблеми, перспективи» (м. Київ, 14-15 липня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано у 25-ти 
наукових та двох навчальних публікаціях загальним обсягом 43,1 друк. аркуша, у тому 
числі: одна одноосібна монографія (15,5 д. а.), дві колективні монографії (частка автора – 
1,2 д. а.), один підручник (частка автора – 0,8 д. а.), один практикум (частка автора – 0,9        
д. а.), три навчальні посібники (частка автора – 16,2 д. а.), 22 наукові статті у фахових 
економічних виданнях (частка автора – 8,3 д. а.), із числа яких чотири статті входять до 
міжнародних наукометричних баз даних, чотири статті опубліковані у зарубіжних фахових 
виданнях, а також 6 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з переліку 
умовних скорочень, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і 23 
додатків. Обсяг основного тексту – 408 сторінки комп’ютерного тексту. Робота містить 60 
рисунків на 58 сторінках, 23 таблиці на 22 сторінках, 23 додатки на 46 сторінках. Список 
використаних джерел містить 482 найменування. 
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РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ 
ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ БНП У 
ФОРМУВАННІ ГЛОБАЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ  
СТРУКТУРИ ГКМ 

 

Передумови Детермінанти Виміри Масштаби Конкуренція 

Гетеродоксальні напрямки та 
теорії мережевих БНП 

Міжфрагментні зв’язки 
БНП 

 

Мережевість ланцюгів 
вартості 

Дифузія власності БНП 
і формування 
«метамереж» 

Еволюція еклектичної 
парадигми Даннінга та 

формування ГКМ 
 

Формування регіональних 
кластерів 

Інтернаціоналізація 
кластерів у ГКМ 

 

Глобальні міські кластери в 
структурі МЕС 

Модель інтернаціоналізації та інтеграції національного 
технологічного кластеру в ГКМ 

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ В СИСТЕМІ ГКМ 
 

Транскордонні стратегічні 
альянси як форма розвитку 

ГКМ 

Вертикальні альянси, смарт-
мережі та технологічне 

лідерство 

Мережі 
стратегічних 

альянсів 

Історичні 
передумови 

Трансформації 
геоекономічного простору 

Вплив БНП на 
геоекономічні зміни 

Локальні структури сучасної 
просторової конфігурації 

Структура мережевих 
економічних систем 

4-та індустріальна революція та 
інформаційно-технологічне 

лідерство 

Мережевість 
ланцюгів 
вартості 

Механізми 
створення 

переваг БНП 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, висвітлено 

стан її наукової розробленості, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 
схарактеризовано його методи, розкрито наукову новизну та практичне значення 
отриманих висновків і результатів, наведено відомості про апробацію матеріалів дисертації 
та публікації автора. Виходячи із цього автор побудував таку структурно-логічну 
послідовність роботи, яку подано на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структурно-логічна схема дисертаційного дослідження 

Джерело: розроблено автором  
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У першому розділі – «Концептуальні засади формування сучасного 

геоекономічного простору» – розкрито етапи еволюції геоекономічної трансформації. 
Зокрема встановлено, що трансформації геоекономічного простору – це процес якісних 
змін, що відбуваються у структурі глобальної економіки, її об’єктах, суб’єктах та зв’язках 
(взаємовідносинах) між ними на сучасному етапі. Це характеризується виникненням нових 
суспільних мережевих форм, інновацій, а також трансформацією внутрішніх і зовнішніх 
сполучень у нові мережеві міжфрагментні зв’язки між цими об’єктами. Зазначається, що 
такі геоекономічні трансформації на глобальному рівні дають можливість, не змінюючи 
кардинально сутність системи міжнародних економічних відносин, усувати бар’єри для 
подальшого розвитку та зростання. 

У рамках розгляду багатоаспектної суті геоекономічної трансформації автор виділив 
сутність геоекономічної центрованості. Остання, відображаючи коопераційно-симбіотичні 
і конкурентно-антагоністичні площини інтеракційних взаємин провідних світових 
господарських лідерів у глобальному економіко-політичному просторі, набуває форм 
геоекономічної одно-, бі- або багатополярності. Складність зв’язків у геоекономічному 
просторі та множинність факторів впливу на його розвиток дозволяють систематизувати 
дані складники.  

Водночас багатополярна геоекономічна конфігурація центрованості світового 
господарства розглядається не тільки в державно-полюсному розрізі, що відбиває лише 
найбільш рельєфні й глобальні прояви даного феномена, а й у контексті формування нових 
мережевих форм у глобальній архітектурі МЕВ. Це пов'язано з якісними та незворотними 
змінами, ускладненнями і переплетіннями різних варіантів сучасних світогосподарських 
взаємодій. Іншими формами прояву багатополярної архітектури глобальної економіки є 
галузева і функціональна багатополярність, що пояснюється активним розвитком окремих 
динамічних галузей – драйверів мережевої економіки, а також посиленням і поглибленням 
ролі таких нових, фактично напівавтономних суб'єктів світогосподарських взаємодій, як 
глобальні міста. 

У нинішніх умовах пріоритетними стають технологічні та інформаційні складові 
геоекономічних трансформацій. До таких складових можна віднести динамічні процеси 
концентрації та централізації капіталу, транснаціоналізації господарського життя – 
зростання і розвитку великих багатонаціональних підприємств і фінансових груп. 
Найбільші БНП, які стають частиною глобальних корпоративних мереж, виступають 
активними центрами розвитку геоекономіки. Представники структуралізму розглядають 
центрованість як процес структурних перетворень в інтеграційних об’єднаннях унаслідок 
розвитку великих корпораій та формування промислових агломерацій. Результатом цих 
перетворень стає якісно новий інтегрований простір із досконалішим господарським 
механізмом, що підтверджується в роботі аналізом індексу глобальних зв’язків від початку 
1980-х років. На тлі послідовних інтеграційних процесів у Європейському регіоні та 
зростання мобільності корпоративного капіталу стає очевидним особливе значення 
діяльності БНП у геоекономіці, зокрема їхньої участі у створенні ланцюгів вартості та 
розподілі доходів. Цю діяльність можна оцінити, порівнявши показники результативності 
найбільших БНП (у відповідності до Fortune Global 500 List) та ефективності 
функціонування окремих національних економік. 



11 
Підсумовуючи в розділі концептуальні засади формування сучасного 

геоекономічного простору, зауважимо, що загалом процеси транснаціоналізації світового 
господарства перетворили найбільші компанії на ключові суб’єкти глобальної економіки, а 
їхня міжнародна діяльність стала своєрідним індикатором економічної активності у 
світовому економічному просторі. Це засвідчує позитивна динаміка основних показників 
їхньої діяльності, зокрема обсягів вхідних та вихідних інвестицій, продажів закордонних 
підрозділів, їхніх активів і зайнятості (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динаміка зміни показників діяльності БНП 1986-2016 рр. (%) 
Джерело: побудовано за даними UNCTAD (UNCTADstat) 

 
У роботі зазначається, що наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в умовах 

переформатування світового геоекономічного простору у багатополюсний БНП, поряд із 
окремими державами, міжнародними організаціями, регіональними інтеграційними 
угрупованнями, перетворюються на одного з основних суб’єктів геоекономіки. На основі 
аналізу складників генези БНП показано їхню роль в утворенні інноваційних систем у 
геоекономічному просторі, які поєднують корпорації і технології в одній просторовій точці, 
створюючи глобальні міста, котрі є елементами як сучасних кластерів, так і глобальних 
корпоративних мереж.  В авторському трактуванні глобальні інноваційні системи лежать у 
генезі школи просторової економіки, і можна сміливо зазначити, що сучасні локальні 
структури просторової конфігурації також є складовими глобального економічного 
середовища (рис. 3).  

Відповідно до класифікації Globalization and World Cities Research Network (GaWC) 
глобальні міста поділяються на три групи та класифікуються залежно від функцій, які вони 
виконують у сфері чотирьох типів послуг: бухгалтерський облік та аудит, реклама, фінанси 
та банки, страхування. Це  глобальні міста групи альфа (міста з повним cпектром послуг), 
глобальні міста групи бета (провідні глобальні міста) та другорядні міста гама. Водночас 
більшість експертів сходяться на думці про головний та базисний фактор формування 
глобальної мережі міст – процес мережевої транснаціоналізації світової економіки, тобто 
поява найпотужніших БНП із великою мережею філій у структурі, що дислокуються в 
містах, консолідуючи через павутину внутрішньо- і міжфірмових зв'язків усе світове 
співтовариство мегаполісів.
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Джерело: розроблено автором 
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Усього в 2016 р., за нашою оцінкою, у США діяло 590 із 1413 неамериканських БНП, 

представлених у рейтингу Forbes 2000, із понад 7000 філій. У глобальних містах країни 
налічувалося 583 іноземні компанії з 4588 філіями і загальною чисельністю персоналу 
понад 717 тис. осіб (78%). Причому щодо зайнятості частка цих центрів в окремих галузях 
(фінанси і страхування, інформація, електроніка та ін.) перевищує 90%. На такому тлі 
закономірно, що з 59 неамериканських корпорацій, які входять до першої сотні рейтингу 
Forbes 2000, 47 мають представництва в розглянутих центрах. Тут присутні гіганти 
фінансової сфери (ICBC, BNP Paribas, ING, HSBC), страхування (Allianz, Prudential), 
автомобільної промисловості (Toyota Motor, Volkswagen Group), нафтової індустрії (Petro 
China, Total), хімічної промисловості (BASF, Novartis) і багато інших. У роботі 
проаналізовано відмінності міст США за рівнем привабливості та масштабами присутності 
іноземного транснаціонального бізнесу (табл. 1).  

Таблиця 1 

Представництво країн провідними БНП у глобальних містах США, 2016 р. 

Категорії 
глобальних 

міст 
Кількість 

міст 

Кількість 
офісів-

компаній 
закордонних 

БНП 

Кількість 
регіональних 
штаб-квартир 
закордонних 

БНП 

Кількість країн,  
представлених БНП 

Кількість 
зайнятих у 
філіалах 

закордонних 
БНП, тис. осіб 

В середньому 
за критерієм 

Максимальна 
в одному місті 

a 8 1518 218 27 41 445,5 
b 9 869 89 21 32 197,1 
g 11 544 11 16 22 74,4 
Усього 28 2931 327 21 43 717,0 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Forbes за 2016 р.  
 
Відповідно до проведених у роботі розрахунків у 2016 р. на вісім альфа-міст країни 

припадало більше половини всіх офісів-компаній і 2/3 регіональних штаб-квартир 
максимального числа держав, репрезентованих через БНП у США. Тут сконцентровано 3/5 
усіх зайнятих у закордонних фірмах. На тлі лідерів скромні позиції посідають 11 гама-міст, 
де налічується менше 1/5 офісів-компаній, лише 5,5% регіональних штаб-квартир та менше 
1/10 зайнятих. Це відображає нові виміри геоекономічної трансформації, розглянуті в 
дослідженні. 

Загальний аналіз результатів розрахункового оцінювання масштабу присутності 
зарубіжних компаній у найбільших містах США підводить до кількох висновків. По-перше, 
підтверджена нодальність глобальних міст у розміщенні іноземних БНП: вони акумулюють 
близько 66% філій і 78% зайнятих цих компаній і вже є фізичними складовими 
корпоративних мереж. По-друге, доведено жорстку підпорядкованість міст за присутністю 
зарубіжних БНП. Згідно з розробленою методикою виділяються п'ять підгруп міст із Нью-
Йорком як однозначним містом-гегемоном і цілою плеядою міст-аутсайдерів, чиї 
перспективи у глобальному транснаціональному полі туманні. По-третє, ієрархія міст 
багато в чому збігається з рейтингом, запропонованим GaWC: глобальні центри альфа-
групи явно лідирують за всіма розглянутими індикаторами, тоді як позиції гама-міст досить 
скромні. Це свідчить про працездатність і релевантність критерію «присутність зарубіжних 
БНП», застосовність його для самостійного ранжування глобальних центрів. По-четверте, 
виявлено ряд центрів США, в тому числі Г’юстон та Детройт, які отримують додатковий 
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бонус при позиціонуванні в ієрархії глобальних міст за рахунок залучення 
транснаціонального капіталу. По-п'яте, вивчення досвіду формування американських 
глобальних міст як хабів іноземних компаній має велике не тільки науково-пізнавальне, а й 
прикладне значення. Зокрема, з одного боку, різноманіття об'єктивних чинників 
привабливості агломерацій США для дислокації зарубіжних БНП, а, з іншого, розгорнута 
оцінка інваріантів міської політики – уявляються досить затребуваними в контексті назрілої 
модифікації стратегій економічного розвитку інших міст. Подальша трансформація 
корпоративних мереж пролягає саме від глобального до локального, а оптимізація 
локального – це створення власних міст-хабів та міст-мереж.  

На підставі проведеного в роботі аналізу австралійських промислових агломерацій 
можна стверджувати, що деякі з них є за своєю природою глобальними, інші – 
регіональними та локальними. Велика кількість кластерів саме в енергетичних 
корпоративних мережах, порівняно з іншими мережами, свідчить про децентралізованість 
глобальних операцій енергетичних корпорацій, у яких беруть участь як споживачі, так і 
виробники, вирішуючи свої завдання енергетичної безпеки. Кожний з основних кластерів 
формується навколо певного джерела енергії чи економічної взаємодії. Так, Перт є 
сучасним центром газової промисловості Австралії, тоді як Г’юстон є осередком 
північноамериканської промисловості. Деякі енергетичні міста-мережі також 
демонструють близькість мереж до галузевих ринків.  

У роботі аргументується теза про те, що геоекономічні трансформації набувають 
нових вищеописаних параметрів, за яких БНП переходять у стадію створення 
метакорпорацій та несубординаційних глобальних корпоративних мереж, до орбіти 
економічного впливу яких залучаються цілі галузі та міста. Вплив на геоекономічний 
простір корпоративних мереж теж посилюється, боротьба за залучення міст та кластерів до 
своїх орбіт є сучасною формою інтернаціоналізації БНП в контексті глобальних 
економічних змін.  

У другому розділі – «Теоретичні засади та принципи формування мережевих 
економічних систем» – теоретичну основу формують моделі та системи міжнародного 
поділу та кооперації праці (А. Сміт, Д. Рікардо), інтернаціоналізації виробництва і обміну 
(Г. Мюрдаль, Ч. Кіндлбергер), глобалізації та фрагментації економічних процесів                   
(С. Джонсон, Дж. Стігліц). Проаналізовано етапи еволюції концепцій мережевих 
економічних систем, становлення глобальних корпоративних мереж та їхню роль у 
формуванні вартісних та виробничих ланцюгів. Дослідження віртуалізації організаційних 
структур, яка зумовлена сучасними глобальними інтеграційними процесами в 
корпоративному будівництві, виявило факт посилення позитивного ефекту синергії 
відносин внутрішньокорпоративної самоорганізації, який вищий вид синергійного ефекту 
відносин прямого підпорядкування великих структурних підрозділів вищому органу 
управління БНП. Конкретизуючи досліджувані ефекти, можна зазначити, що наявність 
синергійного ефекту від віртуалізації дає фірмі – учасниці мережі БНП переваги, які інакше 
були б їй недоступні. На нашу думку, такі переваги можуть відігравати ключову роль у 
збереженні фірмою свого становища на ринку, і оригінальна «бігевіористська» концепція 
організації мережевих економічних систем найбільш вдало розкриває сучасні механізми 
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генерування нових ланцюгів вартості. Саме в рамках цієї концепції в роботі дано 
визначення «мережевої ренти» – надприбутку, отриманого в результаті взаємного обміну 
інформацією, який не можна отримати будь-якій із фірм ізольовано одна від одної і який 
може бути створений лише спільними ідіосинкратичними зусиллями партнерів у мережі, 
що існує в реальному просторі (наприклад у корпоративному альянсі). Детермінантами 
такої ренти є специфічні для конкретних взаємозв'язків активи, процедури спільного 
використання знань, компліментарні ресурси і можливості, а також ефективне управління 
міжфірмовими взаємодіями.  

У роботі досліджуються механізми мережевої кооперації на базі викладеної 
концепції, в якій технологічні продукти високої якості та складності (для прикладу 
візьмемо IT-cферу, корпоративну мережу Microsoft) створюються колективними 
зусиллями, де вільні підрозділи мережевої кооперації залучаються до неформальної, проте 
відповідальної взаємодії. Таким чином інновація – це не тільки продукт інтелектуальної 
праці, а й продукт мережевої взаємодії (колективного інтелекту). Кооперація у глобальній 
геомережі створює нову продуктивність праці. У сегментах, пов’язаних із цифровою 
економікою, спостерігається експоненціальне зростання без прогнозованої «точки зламу» 
в найближчий прогнозований період, адже після створення нового продукту та його 
впровадження переваги власників продукту, які є частиною мережі, зберігаються та 
примножуються (мережа володіє подальшим технологічним розвитком ключових 
технічних принципів, пов’язаних із продуктом, і саме цим пояснюється зростання 
капіталізації корпорації Microsoft за останні 40 років: від обороту в 16 000$ у 1975 р. до 
капіталізації у 600 млрд у 2017 р.). Інноваційні мережі відзначаються синергійним ефектом, 
який поширюється на коопераційну взаємодію та на поділ праці в таких структурах. Даний 
ефект має місце в результаті інтеграції, злиття в єдину мережеву економічну систему (ефект 
емерджентності).  

Комплексний аналіз корпоративних мереж виявив, що БНП формують країнову 
спеціалізацію на різних сегментах однієї виробничої мережі зі спільним ланцюгом вартості. 
Зазначене є подальшою основою еволюції мережевих економічних систем, де 
закладаються основи глобальної індустріальної системи як продукту глобальної 
корпоративної мережі. У контексті побудови глобальної індустріальної системи 
національні ознаки ще зберігатимуть значну вагу в ідентифікації власності та діяльності 
БНП. Наприклад, на початковій стадії  БНП ще будуть мати свою "домашню" країну, яка 
сильно впливатиме на діяльність компанії. Але згодом такі компанії почнуть "вислизати"  
з-під контролю країни базування. На пізній стадії БНП уже орієнтуватимуться на декілька 
країн або навіть регіон. У дослідженні доведено наявність спільних фірм і субконтрактних 
операцій, які формують міжфрагментні інтернальні та екстернальні зв’язки у глобальній 
корпоративній мережі у вигляді мережевих альянсів та коаліцій промислових, торгових і 
сервісних партнерів, кластерів та субкластерів. Це вже сьогодні є свідченням радикальної 
трансформації традиційних БНП.  

Дослідження мережевих економічних систем та їхніх міжфрагментих зв’язків у 
світлі теоретичних положень генези мережевої економіки дало змогу виявити, що 
основним економічним змістом формування таких систем є поява додаткових 
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організаційних та виробничих зв’язків задля створення нових ланцюгів вартості за рахунок 
формування єдиного організаційно-технологічного та інформаційного середовища, 
зв’язків, упроваджених автономними економічними агентами та віртуальними 
підприємствами з метою підвищення ефективності спільної виробничої мережі. Доведено, 
що в рамках саме такої економічної системи певною мірою можливо поєднати два 
протилежні економічні принципи – конкуренцію та кооперацію. Також варто зазначити, що 
мережеві економічні системи як продукт мережевої економіки видозмінюються, 
породжуючи нові форми міжгалузевої кооперації та співпраці й формуючи новітній 
міжнародний поділ праці; поряд із цим і самі міжнародні економічні системи 
видозмінюються під впливом технологічних та інституційних факторів. Мережеві форми 
інтеграції корпорацій або міжнародні мережі – це один зі способів кооперації учасників 
економічної діяльності в рамках переходу від індустріального до постіндустріального 
способу виробництва (Індустрія 4.0). Саме поняття «мережа» має різні економічні 
трактування. Її можна розглядати і як віртуальне підприємство, і як мережі, і як те, що існує 
у фізичному просторі. В рамках даного дослідження шляхом узагальнення і систематизації 
визначень мережі описано як систему неповних і переважно неформальних контрактів між 
юридично незалежними, але економічно взаємопов'язаними суб'єктами – учасниками 
ланцюга створення доданої вартості та інституцій підтримки економічного розвитку. На 
рис. 4 наводиться схематична ілюстрація ланцюга вартості iPhone 4 в єдиній мережевій 
економічній системі, створеній корпорацією Apple в контексті розгляду рівнів у 
теоретичному дослідженні глобальних ланцюгів вартості та створення спільної мережі.  

 

 
 

Рис. 4. Схема створення ланцюга вартості Apple на прикладі iPhone  
 Джерело: побудовано за даними OECD “Global Value Chains: Preliminary Evidence and Policy”  

 
Залежно від значущості тих чи інших учасників було виділено два типи глобальних 

ланцюгів вартості: керованих виробником (producer-driven) і керованих покупцем (buyer-
driven). Глобальні ланцюги вартості, керовані виробником, як правило, складаються з 
компаній капіталомістких і технологічних секторів економіки, таких як автомобіле- або 
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електроприладобудування, а керовані покупцем  є актуальними для великих роздрібних 
мереж та інших торговельних компаній таких трудомістких галузей, як швейна 
промисловість або споживча електроніка. 

Визначено, що у великих ієрархічних вертикально інтегрованих БНП нині 
відбуваються фундаментальні зміни. Зокрема, організації активно експериментують з 
новими незвичними схемами. У спрощеному вигляді тут можна виділити два процеси: 
«стиснення» і децентралізації стратегічної влади практично на кожному етапі виробництва. 
У першому випадку велика фірма трансформується на внутрішньому рівні, у другому – 
відбувається розподіл основних видів її діяльності між зростаючою кількістю акторів за 
відповідної втрати централізованого контролю. Обидва процеси тягнуть за собою 
вертикальну дезінтеграцію, або стиснення ієрархії, а також поширення горизонтальних 
відносин, або міжфрагментних мережеподібних зв'язків. У результаті виникають кластери 
квазінезалежних одиниць, які можуть набувати різних форм: стабільні й динамічні мережі; 
стратегічні альянси; партнерства, що створюють додану вартість, і глобальні ринкові 
матриці. 

Виявлено, що сутність мережевих економічних структур з огляду технологічного 
впливу на систему – це концентрація не на організаційній структурі, а на структурі 
капіталізації технології, від розробки до упровадження в своїй мережі. Саме наукоємні 
технології перетворюють низькодохідні операції обробки та складання у високодохідні. 
Смартсорсинг як породження нової індустріалізації вплинув на модель диверсифікації 
мережевих економічних систем, де такою моделлю став решоринг (re-shoring) – повернення 
офшорингових ланцюгів із країн, що розвиваються, до розвинутих країн. Тобто якщо 
моделлю диверсифікації глобальних корпорацій 20 років тому було перенесення 
виробництв у треті країни, то сьогодні диверсифікація більш складних мережевих 
економічних систем, де глобальні корпорації є складовими, спрямована на неперервність 
інновацій, за якої мережева економічна система розміщує свої ланки у кластерах, які є 
складовими тієї самої мережі. Зниження інтенсивності офшорингу у сфері виробничих 
операцій як наслідок описаної диверсифікації супроводжується його прискореним 
поширенням у сфері НДДКР, що безпосередньо впливає на вже сформовані наукоємні 
ланки глобальних ланцюгів на території як країн, що розвиваються, так і розвинених країн. 
На сьогодні США виступають основним генератором і найбільшим інвестором у R&D-
проекти в усьому світі, а найбільша кількість транскордонних R&D-проектів серед усіх 
регіонів світу реалізується в ЄС. Азійські країни є найбільшим підрядником у сфері R&D 
для США та ЄС, тоді як аналогічні інвестиції з азійських країн спрямовуються до країн ЄС.  

У розділі проаналізовано вплив нової індустріалізації на диверсифікацію мережевих 
БНП, і автор доходить висновку, що в добу експоненціального ускладнення технологій та 
нелінійного розвитку  в системі конкурентними будуть залишатися саме ті корпорації, які 
зосередяться не на вдосконаленні виробничих технологій, а на створенні середовища 
безперервного оновлення та застосування. Така інноваційна глобальна корпоративна 
мережа являтиме собою нову форму економічного порядку, що постане під впливом 
диверсифікації БНП через витіснення ієрархічних форм і застарілих технологічних 
процесів. У дослідженні розглянута зазначена П. Баклі теоретична проблема міжнародного 
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бізнесу, яка полягає у визначенні кордонів сучасних БНП як мережевих організацій і в тому, 
що БНП лише починають перетворюватися на так звані глобальні фабрики. Проте 
проблемним питанням для сталого розвитку світового господарства є визначення 
детермінант просторової дисперсії учасників глобальних мереж БНП. Найгіршим 
сценарієм розвитку глобальних фабрик є продовження концентрації багатства у 
постіндустріальних країнах і подальше відставання бідних регіонів, які займатимуть нішу 
нижніх «брудних» промислових поверхів.  

Аналіз двосторонніх потоків основних суб’єктів глобальної торгівлі в контексті 
наявних ланцюгів вартості за 2017 р. підтверджує припущення П. Баклі щодо передання 
знань і технологій у межах визначених мереж і ланцюгів вартості та інновацій, коли країни 
центру забезпечують факторами свої структури, які мають міжфрагментні зв’язки з БНП. 
Це говорить про те, що країни, які  розвиваються, перебуватимуть на периферії глобальних 
корпоративних мереж, маючи слабкі міжфрагментні зв’язки, що зумовлює просторову 
дисперсію учасників глобальних мереж БНП, а це, своєю чергою, і надалі формуватиме 
сировинну та низькотехнологічну спеціалізацію таких країн (рис. 5). 

 
Рис. 5. Торговельні потоки основних суб’єктів глобальної 

торговельної мережі, 2017 р. 
Джерело: побудовано за Global Value Chain Development Report 2018 (WTO) 
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Індекс глобальних зв’язків дозволив підтвердити припущення П. Баклі та встановити, 

що в групі провідних країн зберігаються висока концентрація міжнародних торговельних 
потоків та найбільша частка переміщення факторів виробництва, де 15-ти країнам 
належить майже 63% загального світового експорту, більше 60% торгівлі послугами та 80% 
світових ПІІ. Саме участь у глобальній корпоративній мережі та наявність стійких 
міжфрагментних зв’язків у наявних ланцюгах вартості є визначальними чинниками 
зростання доходів БНП та країн, які мають стійкі мережеві зв’язки і продажі, через що 
формують більше 50% глобального корпоративного доходу. Це свідчить про те, що в 
концепціях флагманських БНП і глобальної фабрики мережа є сучасною формою 
інтерналізації та уникнення недосконалостей ринку; проте мережизація не сприяє 
усуненню нерівномірного розвитку центру та периферії світової торгівлі. 

У третьому розділі – «Трансформація концептуальних основ дослідження ролі 
БНП у формуванні глобальних корпоративних мереж» – положення теорії БНП 
доповнено та проаналізовано з урахуванням сучасних особливостей процесу перетворення 
БНП на глобальні корпоративні мережі. Це стосується еволюції стратегії БНП і зміни їхніх 
управлінських та організаційних моделей, формування стратегічних мережевих альянсів, а 
також їхнього впливу на переваги власності та інтерналізації і конкурентну політику БНП. 
Подолання традиційних підходів еклектичної парадигми Дж. Даннінга щодо переваг 
ураховано і в аналізі створення кластерних та субкластерних форм як складових ГКМ. На 
прикладі еволюції БНП Lenovo розглянуто вплив таких переваг на інтернаціоналізацію 
компаній з країн, що розвиваються, які завдяки глобальній корпоративній мережі 
проходять шлях від участі в рутинних проектах до виробництва нових знань. Прикладом 
слугує стратегічний вибір Lenovo на користь формування репутації «компетентного 
аутсорсера» для лідерів ринку. В результаті по деякому часі компанія IBM змогла успішно 
продати своє виробництво комп'ютерів компанії Lenovo, а сама Lenovo, своєю чергою, 
успішно впоралася з подальшою реалізацією даного проекту ( рис. 6).  

 
Рис. 6. Стратегія інтернаціоналізації компанії Lenovo 

Джерело: розроблено автором  
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Зміна характеру конкуренції з переходом до інтерактивних інновацій (створюваним 

одночасно представниками різних інституційних секторів) також зумовила описану 
інверсивність парадигми Даннінга. Сучасні компанії конкурують вже не за обсяги випуску, 
а за швидкість у створенні інновацій, за зростання різноманітності вироблених благ, а це 
якраз і призводить до одночасного розширення та “сингулярного колапсування” в 
“кластер” знань та технологій, а не до подальшої зовнішньої експансії корпорацій. Будь-яка 
мала фірма, яка виробляє в рамках глобального ланцюга свій нішевий продукт, може знайти 
початковий доступ до багатьох національних ринків або взагалі стати глобальною 
компанією, що має онлайн-клієнтуру по всьому світі.  

Особливу увагу в роботі приділено аналізу переваг власності, які не залежать від 
довгострокового позиціонування на міжнародних ринках. Зокрема йдеться про дифузію 
прав власності в корпорації та вплив на управління в контексті формування глобальних 
корпоративних мереж і, відповідно, про заволодіння передовими технологіями та неявними 
технологічними активами. Адже боротьба за володіння ними точиться не лише серед 
провідних компаній, вона відбувається й за рахунок дифузії власності та трансформації 
переваг власності. Як приклад у дисертації наведено стратегію входження до структури 
ГКМ державних компаній саме через дифузію власності.  

В рамках розгляду названої стратегії в роботі поєднано ряд досліджень, зокрема 
проведених Гарвардським університетом під керівництвом Рафаеля Ля Порта щодо 
корпоративного контролю, а також дослідження економістів університету в Цюріху, які 
провели математичний аналіз зв'язків 43 тис. глобальних корпоративних мереж і 37 млн 
компаній та інвесторів по всьому світі. На базі цих матеріалів виявлено форми власності 
загальних активів та побудовано модель глобальної корпоративної мережі за критеріями 
контролю одних компаній над іншими через володіння фондами, участь у прибутку та 
екстернальні та інтернальні міжфрагментні зв’язки. Такі зв’язки формують ядро з менше 
1% компаній і фактично являють собою глобальну економічну суперструктуру, яка 
контролює майже половину світової економіки. На нашу думку, вплив цього явища на 
економічну систему підтверджує припущення про еволюцію мереж БНП в напрямку 
частини більш глобальної неоднорідної структури – ГКМ. Аналіз показує, що поява такої 
глобальної суперструктури (метамережі) – не результат якоїсь змови заради глобального 
економічного контролю, це лише відображає логічну фазу самоорганізації сучасної 
корпоративної економіки в ГКМ.  

В рамках нашого дослідження на прикладі міжфрагментних зв’язків європейсько-
американської ГКМ, яка скадається з 8 мережевих БНП, розглянуто вузли, які становлять 
метамережу. На підставі урахування кількості зв’язків у мережевих вузлах та відносних 
доходів БНП  графічно зображено вигляд сучасної ГКМ та доведено, що мережеві БНП 
формують більш глобальну структуру, в якій міжфрагментні екстернальні та інтернальні 
зв’язкі взаємозалежні (рис. 7). Подальшого опрацювання такі метамережі потребують ще й 
тому, що в останні десятиліття спостерігається феномен транснаціоналізації державної 
власності, за якої держава як власник може використовувати транснаціональну 
корпоративну мережу задля проникнення в інші суверенні економіки шляхом виходу за 
межі власних кордонів через експансію такої мережі.  
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Рис. 7. Модель глобальної корпоративної мережі, побудована на базі досліджуваних 
взаємозв’язків 147 суперінтегрованих та 1171 високоінтегрованого БНП 

Джерело: побудовано за PloS One (Vitali S, Glattfelder J, Battiston S. (2011) The Network of Global 
Corporate Control. PLoS ONE 6(10): e25995.doi:10.1371/journal.pone.0025995)  

 
Ураховуючи відкриті дані про корпоративну власність, в роботі зіставлено SOE (state-

owned enterprise) і глобальні TSOE (transnational state-owned enterprise) та відображено 
взаємозв’язок структурних позицій влади держав у глобальній системі. До розгляду 
введено усі можливі співвідношення власності: чи то пряме володіння, чи інвестиційні 
кошти, пенсійні фонди, одна або декілька державних установ-власників. З ідентифікованих 
258215 державних підприємств по всьому світі більшість є компаніями, які працюють на 
внутрішньому ринку в типових секторах державних послуг (транспорт, охорона здоров’я 
та комунальні послуги). Проте ряд компаній якісно відрізняються тим, що працюють за 
межами материнської держави: виділено 5994 TSOE з усіма ознаками корпоративних 
мереж (транскордонна державна власність). 

Аналіз ступеня транснаціональності державних корпорацій дав змогу визначити 
домінантне становище Китаю, якому належить близько 19,5% усіх корпоративних мереж 
із державною часткою. Подібною за формою є Росія, яка володіє 9,5% таких корпорацій і 
відображає російську модель державної економічної диверсифікації (що яскраво виражено 
в експансії на ринки України та Туреччини, а також у тісному взаємозв’язку з фінансовим 
ринком Кіпру). Слід зазначити провідні позиції основних європейських країн, а саме: 
Франція володіє 14,5% усіх TSОЕ, а Німеччина – 7,7%. Більшість французьких та 
німецьких TSОЕ зорієнтовано на транспортний сектор (більше 220 компаній з Німеччини і 
360 із Франції). У випадку німецьких TSОЕ ці зв’язки формуються передусім завдяки 
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дочірній транспортній компанії Deutsche Bahn, Schenker. Аналіз транскордонної державної 
власності демонструє, що феномен TSОЕ виходить за рамки ринків, що розвиваються, і 
поширюється на ринки країн ЄС.  

Автором доведено відсутність прямої кореляції між динамікою розвитку країни та 
наявністю великої кількості корпоративних мереж, що працюють на ринках інших країн. 
Незважаючи на провідні позиціїї у своїх регіонах, Бразилія та Індія демонструють низькі 
відсотки і не є домінантними міжнародними власниками, як, наприклад, Китай та Росія 
(Бразилія – 0,5%, Індія – 0,38%), і саме цим Китай зобов’язаний державній власності, яка 
розповсюджена у вигляді мереж у Південній Америці, Африці та Австралії. Окрім того, 
Китай володіє 5,2% усіх TSОЕ в англо-американській сфері та більше 5% у Центральній 
Європі. Китай домінує через експансію своїх мережевих корпорацій, у тому числі дочірніх 
компаній конгломератів. Сьогодні транскордонна державна власність має широкий 
профіль, і не тільки в енергетичному секторі. Саме китайські TSОЕ дають країні стійку 
основу в новому геоекономічному просторі. На нашу думку, розширення державної 
власності Китаю через диверсифікацію китайських корпоративних мереж у перспективі 
матиме вагомі геополітичні та геоекономічні результати. Назагал держави використовують 
TSОЕ для інтеграції у транснаціональний капіталізм, тим самим створюючи політично 
значущі зв’язки у всьому світі та формуючи нові моделі глобальних відносин влади.  

У четвертому розділі – «Інтернаціоналізація регіональних кластерів у контексті 
формування структури ГКМ» – проаналізовано інтернаціоналізацію європейських 
кластерів. Вона розглядається у стратегії «На шляху до кластерів світового рівня в ЄС: 
упровадження розширеної інноваційної стратегії» у двох аспектах: як інструмент 
підвищення конкурентоспроможності окремих компаній, котрі можуть розвивати зовнішні 
зв'язки більш успішно в рамках кластера, а також як інструмент підвищення якості самого 
кластера на шляху до міжнародного рівня. На прикладі Франції досліджено державну 
політику, спрямовану на ліквідацію технологічного відставання країни від США і країн 
АТР. Основою даної політики слугують так звані полюси конкурентоспроможності – 
об'єднання підприємств, наукових лабораторій і освітніх установ, розташованих на певній 
території, що співпрацюють з метою розробки інноваційних проектів, 
конкурентоспроможних на міжнародному ринку та інтегрованих до глобальних 
корпоративних мереж. Аналіз роботи 77 полюсів або кластерів, з яких провідні інтегровані 
в ГКМ, здійснено в рамках стратегічних пріоритетів інтеграції українських корпорацій в 
ГКМ та в контексті євроінтеграційного процесу. 

Важливою складовою роботи є аналіз взаємодії глобальних мереж і БНП на інших 
рівнях, зокрема міжміських зв’язків. Аналіз свідчить про те, що міста є своєрідними 
центрами глобальних корпоративних мереж як з огляду взаємозв’язку підприємств у 
рамках глобальної економічної системи, так і з точки зору становлення регіональних 
кластерів та галузей. Зв’язок між містами та мережами визначено в контексті зв’язків, 
установлених між містами самими глобальними корпораціями, – і саме з позиції 
економічної значущості міста в мережі, окремому кластері чи галузі щодо продовження 
локальної просторової категорії як складової транснаціоналізованої мережі. 
Проаналізовано географічні аспекти присутності зарубіжних БНП у глобальних містах 
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США, де нині діють 47 найбільших бізнес-контрагентів із 66 країн, що входять до рейтингу 
Forbs 2000. Якщо у складі БНП світу (без США) домінують компанії Азійсько-
Тихоокеанського регіону (49,4%), другу позицію посідає своєрідний консолідований 
субрегіон – Європа, Близький Схід і Африка (40,8%), а вага інших територій мізерно мала, 
то у випадку глобальних центрів ситуація інша – АТР (31,8%) значно поступається Європі 
(52,8%), а серед інших вагомі позиції сусідньої Канади (42,7%). При цьому на рівні країн 
одноосібним лідером за кількістю офісів зарубіжних БНП виступає Японія, майже вдвічі 
випереджаючи Велику Британію, Францію та Німеччину. В цілому у глобальних містах 
США домінують корпорації досить вузького кола країн. Так, на першу п'ятірку (Японія, 
Велика Британія, Франція, Німеччина і Канада) припадає 55,6% усіх представництв БНП, а 
на першу десятку – 74,9%. 

Аналіз даних по агломераціях США з використанням індексу Герфіндаля–Гіршмана 
(Herfindahl–Hirschman index, HHI), зазвичай застосовуваного для оцінювання ступеня 
монополізації галузі, а в нашому випадку – нової економічної просторової «географії», 
свідчить про досить помірний рівень диверсифікації просторової структури присутніх там 
БНП. Його середня величина для всієї сукупності глобальних центрів США становить 1091. 
За цим показником ці центри досить чітко групуються у чотири категорії: <900 – 9 міст, 
900-1000 – 6, 1000-1200 – 6 і > 1200 – 10 центрів. Середина рейтингу порівняно нечисленна, 
але й розбіжність між крайніми значеннями індексу не така вже велика. Як підсумок, 
мінімальне число країн залучають до своєї орбіти депресивні Детройт (HHI = 1728) і 
Канзас-Сіті (HHI = 1650), а максимальне – нові точки зростання міжнародної ділової 
активності Маямі і Г'юстон (<700). Глобальні міста США є концентраторами штаб-квартир 
мережевих БНП. Найбільші центри країни представляють одну з найчисельніших груп 
глобальних міст Північноамериканського вузла транснаціональної урбаністичної системи. 
У роботі підтверджується теза про те, що суперядро глобальної корпоративної мережі 
вбирає в себе глобальні міста (одночасно з вузлами мережевих БНП), а також про те, що 
навколо глобальних міст формуються сильні міжфрагментні зв’язки, а на периферії 
набагато слабші.  

Аналіз корпоративної активності та географічного розмаїття свідчить про високу і 
часто пряму залежність між значущістю міста в національній і глобальній економіці та його 
залученістю до транснаціональних мереж корпорацій різних країн. І у вузлах суперядра 
глобальної корпоративної мережі разом із провідними БНП США можна простежити 
міжфрагментні зв’язки глобальних міст, які корелюються з кількістю зв’язків між самими 
провідними мережевими БНП. Також у дослідженні підтверджено гіпотезу про 
взаємозалежність найбільших агломерацій США у просторовій організації 
транснаціонального бізнесу та про високий рівень концентрації в них не тільки штаб-
квартир БНП, а й представництв провідних зарубіжних компаній. Рейтинг центрів по числу 
останніх досить добре збігається з ієрархією глобальних міст за комплексом характеристик, 
і це підкреслює працездатність і релевантність критерію, який застосовано в роботі для 
аналізу глобальних міських кластерів, де також важливу роль відіграють функціональна 
спеціалізація міста, його економіко-географічне положення і місце в системі центрів 
глобальних ринків.  
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У розділі здійснено емпіричне тестування функціонування глобальних 

корпоративних мереж через кластерний підхід. Побудована модель багатокритеріальної 
кластеризації за методом k-середніх, яка передбачає мінімізацію сукупного квадратичного 
відхилення за всіма критеріями точок кластера від його мережевого центру, дала змогу 
провести комплексне оцінювання участі окремих країн у глобальних корпоративних 
мережах. При цьому координати точок центру не встановлювалися як константи, а 
розраховувалися та перераховувалися залежно від локації інших точок доти, доки не було 
знайдено оптимум (усі розрахунки проведені автором у середовищі StatSoft STATISTICA 
64 10). Кількість кластерів було задано довільно. Використовуваною мірою відстані методу 
k-середніх є Евклідова відстань, котра розраховується як квадратний корінь із суми 
квадратів різниць між двома значеннями (точками) за формулою 1:  

                         (1) 

де  – Евклідова відстань між точками x та y у багатовимірному просторі, 
– значення точки х за n–м виміром (критерієм), 

  – значення точки y за n–м виміром (критерієм). 
 
На базі визначених у моделі критеріїв був розрахований формалізований алгоритм 

методу k-середніх. Окремі критерії кластеризації мали відмінні одиниці вимірювання, які в 
абсолютних значеннях могли б різнитися дуже суттєво. Тому на підставі зазначеного 
формалізованого алгоритму їх було приведено до спільної основи з використанням 
спеціальної техніки стандартизації, яка передбачає, що для кожного критерію 
розраховуються середнє та стандартне відхилення, а відповідний стандартизований 
показник обчислюється як відношення стандартного відхилення до середнього за 
формулою 2:  

                                          (2) 

 де   – стандартизоване значення спостереження xi, 
– середнє значення спостережень, 

– стандартне відхилення значень спостережень. 
 
Після стандартизації всі критерії набули спільного формату за релевантністю та 

використані у кластеризації. Найбільш емпірично вдалим виявилося виділення п’яти 
кластерів, при тому що більша їхня кількість призводить до наступного. Так, наш 
експеримент із шістьма кластерами майже не вплинув на менш розвинуті країни, а лише 
додавав кластери з високорозвинутих країн, котрих ставало дедалі менше в кожному 
окремому кластері. Збільшення кластерів, очевидно, призвело б до розподілення кожної 
розвинутої країни до окремого кластера, а також до дрібнення (на певному етапі збільшення 
кількості кластерів) кластерів із менш розвинутих країн. Слід зазначити, що всі п’ять 
параметрів кластеризації є значущими за F–критерієм та суттєво впливають на результати 
кластеризації (відповідні показники значущості прямують до нуля для п’яти кластерів).  
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 Наявність статистичних закономірностей у рамках виявлених кластерів, а також 

змістові характеристики досліджуваних процесів дають змогу виділити п’ять усталених 
моделей участі країн у формуванні глобальних корпоративних мереж. Перша модель – 
модель великих економік – представляє другий статистичний кластер та охоплює чотири 
високорозвинуті країни (табл. 2). 

Таблиця 2 

Склад та параметри кластера 2 
№ з/п Країна Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 

1 Велика Британія 64,63 39720 351 311 3 
2 Німеччина 61,52 44470 850 230 3 
3 США 165,65 59532 1172 499 1 
4 Франція 106,46 38477 457 206 3 

Джерело: складено автором за даними Всесвітнього банку [World Bank: Statistical On-Line Data Base / Market 
Capitalization of Listed Domestic Companies (% of GDP) URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS. 
(дата звернення: 06.03.2019).], [World Bank: Statistical On-Line Data Base / GDP per capita (current US$) URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. (дата звернення: 06.03.2019).] та джерелом [Wall R. S. The 
Geography of Global Corporate Networks: the Poor, the Rich, and the Happy Few Countries // Environment and Planning A. 
2011. Vol. 43, № 4. P. 904-927.] 
 

У географічному плані ця модель охоплює країни Європи, за винятком США. 
Остання країна також виділяється в рамках кластера за першими чотирма критеріями, за 
якими займає найвищі позиції. За певних умов США можна було б ідентифікувати навіть 
як окрему модель. До даного кластера входять країни, що мають великі обсяги експорту та 
імпорту прямих інвестицій, високий рівень розвитку фінансової та регуляторної 
інфраструктури.  

Друга модель – європейська – представлена дев’ятьма розвинутими країнами Європи 
та Канадою (табл. 3). Їхні економіки характеризуються  великими обсягами експорту та 
імпорту прямих інвестицій, а другий, третій та четвертий критерії справляють значущий 
вплив на кластеризацію.  

Таблиця 3 

Склад та параметри кластера 3 
№ з/п Країна Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 

1 Австрія 36,16 47291 14 65 3 
2 Бельгія 88,86 43324 83 132 3 
3 Данія 60,21 56308 2 41 3 
4 Ірландія 43,91 69331 12 70 3 
5 Іспанія 67,78 28157 27 146 3 
6 Канада 143,19 45032 11 245 1 
7 Нідерланди 133,15 48223 330 153 3 
8 Норвегія 72,01 75505 21 44 3 
9 Швейцарія 248,42 80190 448 119 3 
10 Швеція 87,55 53442 8 61 3 

Джерело: складено автором за даними Всесвітнього банку [World Bank: Statistical On-Line Data Base / Market 
Capitalization of Listed Domestic Companies (% of GDP) URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS. 
(дата звернення: 06.03.2019).], [World Bank: Statistical On-Line Data Base / GDP per capita (current US$) URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. (дата звернення: 06.03.2019).] та джерелом [Wall R. S. The 
Geography of Global Corporate Networks: the Poor, the Rich, and the Happy Few Countries // Environment and Planning A. 
2011. Vol. 43, № 4. P. 904-927.] 
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Третя модель – азійсько-тихоокеанська. Вона, як і попередня, охоплює 10 країн, з яких 

дев’ять – країни Азії, а також Австралія та Нова Зеландія. Лише одна країна є винятком – 
це ПАР, котра представляє Африку (табл. 4). Для країн цієї мережевої моделі характерні 
дуже висока відносна капіталізація ринків акцій, високі та дуже високі значення ВВП на 
душу населення. Щодо кількості вихідних сполучень тут немає чіткої закономірності, 
оскільки в рамках моделі є і Японія з надзвичайно великою кількістю вихідних сполучень, 
і Малайзія з нульовим відповідним показником. Щодо кількості вхідних сполучень, то тут 
представлені всі їхні діапазони, крім дуже високих значень.  

Таблиця 4 
Склад та параметри кластера 5 

№ з/п Країна Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 
1 Австралія 113,98 53800 6 134 6 
2 Ізраїль 65,85 40270 1 8 5 
3 Катар 78,24 63249 0 3 5 
4 Корея 115,75 29743 18 40 5 
5 Малайзія 144,82 9952 0 61 5 
6 Нова Зеландія 46 42941 0 39 6 
7 ОАЕ 62,57 40699 1 22 5 
8 ПАР 352,85 6151 2 45 4 
9 Сінгапур 243,05 57714 16 100 5 
10 Японія 127,72 38428 365 99 5 

Джерело: складено автором за даними Всесвітнього банку [World Bank: Statistical On-Line Data Base / Market Capitalization 
of Listed Domestic Companies (% of GDP) URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS. (дата 
звернення: 06.03.2019).], [World Bank: Statistical On-Line Data Base / GDP per capita (current US$) URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. (дата звернення: 06.03.2019).] та джерелом [Wall R. S. The 
Geography of Global Corporate Networks: the Poor, the Rich, and the Happy Few Countries // Environment and Planning A. 2011. 
Vol. 43, № 4. P. 904-927.]. 

 
Четверта модель – азійсько-африканська – налічує 19 країн, з яких 15 

представляють Азію (модель відображена у складі та параметрах кластера 4). Ці країни 
мають середній, низький та дуже низький рівні відносної капіталізації, а також середній, 
низький та дуже низький рівні ВВП на душу населення. Вихідні сполучення тут відсутні, 
за винятком Таїланду, котрий має два сполучення. Кількість вхідних сполучень є 
середньою, низькою або дуже низькою. Країни цього кластера – переважно імпортери 
прямих інвестицій (табл. 5).  

П’ята модель, найбільш контрастна за своїм складом, це модель змішаного типу. 
Вона охоплює 21 країну, переважно країни Південної Америки та менш розвинуті країни 
Європи, зокрема і Україну. Тут немає єдиної закономірності за критерієм капіталізації, але 
щодо ВВП – це переважно країни із середнім, низьким та дуже низьким рівнем. Вони 
мають найнижчу кількість як вхідних, так і вихідних сполучень (модель відображена у 
складі та параметрах кластера 1) і виступають переважно імпортерами прямих інвестицій 
(див. табл. 5). 

Розроблена автором модель є статичною, оскільки не розглядає динамічні аспекти 
досліджуваних явищ і процесів. 
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Таблиця 5 

Склад та параметри кластера 4 
№ з/п Країна Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 

1 Бангладеш 34,51 1517 0 3 5 
2 Бахрейн 61,48 23655 0 3 5 
3 В’єтнам 51,6 2342 0 13 5 
4 Єгипет 19,78 2413 0 21 4 
5 Йорданія 59,82 4130 0 3 5 
6 Індія 89,65 1942 0 44 5 
7 Індонезія 51,27 3847 0 52 5 
8 Казахстан 27,97 9030 0 2 5 
9 Китай 71,18 8827 12 167 5 
10 Маврикій 73,44 10491 0 3 5 
11 Марокко 61,11 3007 0 14 4 
12 Нігерія 9,91 1968 0 15 4 
13 Оман 29,32 15668 0 4 5 
14 Саудівська Аравія 65,73 20849 0 16 5 
15 Таїланд 120,53 6595 2 59 5 
16 Туніс 22,33 3464 13 10 4 
17 Туреччина 26,72 10546 0 35 5 
18 Філіппіни 92,6 2989 0 33 5 
19 Шрі Ланка 21,7 4074 0 7 5 

Склад та параметри кластера 1 
1 Аргентина 17,06 14398 4 59 2 
2 Барбадос 71,7 16357 0 3 2 
3 Бразилія 46,45 9821 7 93 2 
4 Греція 25,27 18613 0 34 3 
5 Італія 27,29 31953 78 132 3 
6 Кіпр 12,8 25234 0 3 3 
7 Колумбія 38,63 6409 0 26 2 
8 Коста-Ріка 5,26 11677 0 4 2 
9 Мальта 41,31 26904 0 2 3 
10 Мексика 36,23 8910 4 89 1 
11 Панама 24,12 15196 0 15 2 
12 Перу 46,94 6572 0 19 2 
13 Польща 38,25 13863 0 38 2 
14 Португалія 34,74 21136 2 51 2 
15 Росія 39,52 10743 0 26 3 
16 Словенія 12,96 23597 0 4 3 
17 Угорщина 22,68 14225 1 37 3 
18 Україна 15,72 2640 0 3 3 
19 Хорватія 41,23 13383 0 5 3 
20 Чехія 17,36 20368 4 40 3 
21 Чилі 106,35 15346 0 20 2 

Джерело: складено автором за даними Всесвітнього банку [World Bank: Statistical On-Line Data Base / Market Capitalization 
of Listed Domestic Companies (% of GDP) URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS. (дата 
звернення: 06.03.2019).], [World Bank: Statistical On-Line Data Base / GDP per capita (current US$) URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. (дата звернення: 06.03.2019).] та джерелом [Wall R. S. The 
Geography of Global Corporate Networks: the Poor, the Rich, and the Happy Few Countries // Environment and Planning A. 2011. 
Vol. 43, № 4. P. 904-927.] 
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Хибність же або релевантність, як відомо, може бути встановлена лише емпірично, хоча 
в роботі припущено, що якби у США було не 1172 вихідні сполучення, а, скажімо, 1200 
або 1300, характер участі цієї країни у глобальних корпоративних мережах навряд чи 
змінився би. Тому, на наш погляд, зазначений дисонанс на впливає суттєво на результати 
та висновки моделі. До того ж самі вхідні дані є доволі різнорідними за своїм характером: 
тут і показники потоків (ВВП), і показники запасів (капіталізація, вхідні та вихідні 
сполучення), тоді як п’ятий критерій узагалі не має хронологічної ідентифікації. По-
перше, досліджувані країни в будь-який момент часу належали до тієї чи іншої 
географічної локації, і це не змінювалося. По-друге, існують незначні відмінності між 
окремими кластерами за певними критеріями. На відміну від попередньо розглянутого 
дисонансу, пояснення якого перебуває радше в аналітичній, ніж у математично-
статистичній площині, незначні відмінності між кластерами можна чітко пояснити 
статистичними аргументами. Для цього враховуються відстані між центрами 
ідентифікованих кластерів, зокрема у плані їхньої віддаленості один від одного (табл. 6).  

 

Таблиця 6 

Евклідова відстань між центрами кластерів 
№ кластера 1 2 3 4 5 

1 0,000000     
2 2,260545 0,000000    
3 1,055475 1,727380 0,000000   
4 0,832361 2,448391 1,345806 0,000000  
5 1,271475 2,189850 0,945243 0,919450 0,000000 

Примітки: 
1. Складено автором за розрахунками у середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

2. Сірим забарвленням у таблиці виділені відстані, менші від одиниці. 
 
У моделі враховано, що три пари кластерів мають найкоротші (менші від одиниці) 

відстані між собою: вони виділені сірим забарвленням. Так, найкоротша відстань – між 
першим та четвертим кластерами (0,832361). То не дивно, оскільки ці дві моделі – азійсько-
африканська та змішана – охоплюють найменш розвинуті країни, котрі мають багато 
спільного. У разі ж виділення більшої кількості кластерів вони б розташовувалися ще 
ближче один до одного у багатовимірному Евклідовому просторі. Близькість між 
четвертим та п’ятим кластерами зумовлена, на наш погляд, насамперед географічним 
критерієм. Більша частина країн цих кластерів розташована в Азії.  

Висновком розробленої моделі є значно вищий рівень гомогенності менш 
розвинутих країн щодо участі у глобальних корпоративних мережах, тоді як участь 
розвинутих країн є більш гетерогенною. Статистично це підтверджується тим, що за 
збільшення загальної кількості кластерів моделі зростає кількість кластерів саме з 
розвинутих країн. В емпіричному плані модель дає змогу пояснювати характер участі 
окремих країн у глобальних корпоративних мережах, визначати та аналізувати їхні спільні 
й відмінні риси, що сприяє кращому розумінню сучасних процесів формування глобальних 
корпоративних мереж.  
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У розділі узагальнено й проаналізовано аспекти інтернаціоналізації регіональних 

кластерів у контексті формування структури ГКМ у вигляді розробленої моделі 
інтернаціоналізації та інтеграції національного технологічного кластера з урахуванням 
європейського досвіду. Розглядався кластер у кількох галузях: прикладних технологій 
роботи з радіоактивними матеріалами, галузі поводження та обігу радіоактивних матеріалів 
в ядерній енергетиці, а також у галузі радіаційної біології, медицини та екології на базі 
ДАЗВ. Автором запропоновано модель реформування ДАЗВ із визначеною структурною 
реорганізацією виконавчого органу в структурі Кабінету міністрів України. Запропонована 
модель структури та роботи ДАЗВ спрямована на створення в рамках зони відчуження 
конкурентного кластера інтегрованого в ГКМ, та на організацію максимально ефективних 
економічних взаємовідносин у зоні спеціального промислового використання. Також 
передбачено створення глобальної національної корпорації у формі TSOE у сфері 
поводження з радіоактивними відходами та відходами з іонізувальним випромінюванням, 
яка матиме стійкі міжфрагментні зв’язки з провідними БНП у глобальній корпоративній 
мережі.  

У п’ятому розділі – «Стратегічні альянси в системі глобальних корпоративних 
мереж» – визначено місце даних альянсів у глобальних корпоративних мережах, де БНП 
об'єднують свої компетенції та ресурси з різними функціональними гравцями, іншими 
виробниками, постачальниками, бізнес-партнерами і навіть прямими конкурентами для 
спільної розробки тих нововведень, які покращують виробництво всіх учасників альянсу, 
але не можуть бути створені ними поодинці в терміни, що диктуються ринком. Усе це має 
забезпечувати подальше розростання глобальної корпоративної мережі. 

У ході дослідження визначено узагальнену взаємність у стратегічному альянсі, яка 
може бути двох видів: ланцюгова узагальнена взаємність (chain generalized reciprocity) і 
мережева узагальнена взаємність (net generalized reciprocity). У рамках багатосторонніх 
стратегічних альянсів, що характеризуються ланцюговою узагальненою взаємністю, 
сторонами обміну ресурсів виступають індивідуальні члени альянсу. Як приклад 
розглянуто модель альянсу авіаперевізників Star Alliance, де учасники надають один 
одному можливості спільного використання кодів, і ці угоди можна звести до двосторонніх 
домовленостей. В контексті мережевої узагальненої взаємності, де контрагентом 
індивідуального учасника виступає альянс у цілому, доведено, що учасники отримують 
вигоду не один від одного, а безпосередньо від альянсу.  

Автором показано, що внаслідок еволюції двосторонніх альянсів корпорації почали 
вибудовувати мережі за рахунок входження у різні альянси (відмінні сегменти, відмінні 
продукти). Наприклад, у глобальному інформаційному секторі середня кількість альянсів, 
в яких брала участь певна компанія, збільшилася з 1,2 до 5 за період від 1989 до 2010 р. 
Необхідність створення подібного «портфеля» альянсів зумовлена різнорідністю ресурсів, 
до яких БНП прагнуть отримати доступ за допомогою стратегічних альянсів: альянси з 
різними партнерами спрямовані на отримання доступу до різних ресурсів і, відповідно, до 
різних мереж. На сьогоднішній день більшість БНП має диверсифіковані портфелі 
стратегічних альянсів, що забезпечує їм доступ до необхідних ресурсів, які не перебувають 
у власності безпосередніх партнерів. Існування мережевих взаємодій змушує БНП 



30 
розглядати кожний альянс не ізольовано, а в контексті всього портфеля або навіть усієї 
мережі стратегічних альянсів, учасником якої є БНП.  

У дослідженні виявлено, що транскордонні альянси набувають найрізноманітніших 
форм: створення спільних підприємств, взаємний обмін пакетами акцій, угоди з обміну 
технічною інформацією, спільні дослідження та розробки, маркетинг, використання 
каналів збуту. Структура мережі стратегічних альянсів передбачає наявність принципів 
координації, які не тільки підсилюють індивідуальні компетенції компаній-учасників, а й 
створюють компетенції, які не належать жодній із компаній окремо. Альянси 
авіаперевізників являють собою широкі багатосторонні альянси, проте вони можуть 
розглядатися саме як мережі, оскільки в реальності їхні учасники пов'язані між собою 
безліччю угод про співпрацю (наприклад про спільне використання кодів); при цьому 
далеко не всі учасники безпосередньо взаємодіють один з одним, тобто ступінь пов'язаності 
є нижчим від максимального (рис. 8).  

 
Рис. 8. Структура взаємозв'язків між альянсами авіаперевізників 

Джерело: розроблено автором  
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У роботі проаналізовано взаємовідносини альянсів у галузях автомобілебудування, 

авіаперевезень та електронного устаткування. Йдеться, зокрема, про вертикальні 
партнерські відносини (вертикальна інтеграція), міжгалузеві альянси, інтеграційні альянси, 
псевдоконцентраційні альянси, компліментарні альянси. Виявлено, що поділ альянсів на 
масштабні та пов'язувальні, з одного боку, і класифікація альянсів між компаніями-
неконкурентами (транснаціональні партнерські відносини, вертикальні партнерські 
відносини, міжгалузеві угоди) і компаніями-конкурентами (інтеграційні, 
псевдоконцентраційні та компліментарні альянси), з іншого боку, досить тісно 
взаємопов'язані. Кожний тип стратегічних альянсів між компаніями-конкурентами або 
компаніями-неконкурентами передбачає певні характеристики ресурсів, запропонованих 
партнерами як внесок до альянсу. У транснаціональних партнерських відносинах внесок 
закордонного партнера полягає в ноу-хау в галузі технології та організації виробництва, а 
внесок місцевого партнера – у знанні ринку та налагоджених відносинах із місцевими 
стейкхолдерами. Вертикальні партнерські відносини допускають об'єднання ресурсів 
компаній, що діють на різних ділянках ланцюга створення вартості, а міжгалузеві угоди – 
компаній, що працюють у різних галузях.  

Автором обґрунтовано, що співпраця між компаніями, які належать до різних мереж 
стратегічних альянсів, є проявом наростання тенденції посилення глобальних взаємодій. 
Відбувається формування глобальної мережі стратегічних альянсів, складеної з окремих 
мереж, які конкурують між собою і водночас вступають у відносини співпраці. 
Ефективність такої мережі, створеної між альянсами, залежить від інтенсивності прямих та 
непрямих зв’язків, а також від принципів координації. Своєю чергою, питання про те, які 
принципи координації дістануть найбільшого поширення у відповідній галузі або групі 
взаємопов'язаних галузей, залежить від нових технологій. У цьому сенсі можна зазначити, 
що сьогодні корпоративні мережі отримують нові технологічні інструменти задля 
покращення прямих та непрямих зв’язків і координації, впроваджуються нові моделі 
мережевої трансформації (digital-трансформації) та нові технології блокчейн, і це відчутно  
впливає на дієвість роботи мереж.  

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації розв’язано наукову проблему, яка полягає в обґрунтуванні структури і 
взаємозв’язків між підходами, концепціями й парадигмами, що формують первинну 
сутність ГКМ, сучасну теорію мережевих БНП, основних етапів їхнього розвитку і 
передумов у контексті еволюції мережевих економічних систем. Проведене дослідження 
дає можливість отримати низку найбільш важливих висновків та узагальнень.  

1. Ускладнення організаційно-економічних структур, зумовлене інтеграційними 
процесами в корпоративному системотворенні, посилює позитивний ефект синергії 
відносин внутрішньокорпоративної самоорганізації, що, як показує практика, завжди 
перевищує синергійний ефект відносин прямого підпорядкування великих структурних 
підрозділів вищому органові управління БНП. Оскільки сучасна корпорація є відкритою 
системою, властиві їй інформаційні потоки не обмежуються контуром взаємного 
інформування. В умовах глобальної економіки переважна частина інформації надходить із 
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зовнішнього середовища, що багаторазово підсилює синергійний ефект спільного 
виробництва в рамках певної мережевої економічної системи і значно прискорює 
еволюційні процеси.  

2. Концептуальне опрацювання питання про економічні ренти, пов’язані з 
міжфірмовою діяльністю, визначає ренту як надприбуток, спільно досягнутий в результаті 
взаємин обміну, який не можна отримати будь-якій із фірм ізольовано одна від одної, і 
зазначена рента може бути створена тільки за допомогою спільних ідіосинкратичних 
зусиль партнерів у рамках спеціалізованих альянсів. Детермінантами ренти є специфічні 
для конкретних взаємозв’язків активи, процедури спільного використання знань, 
компліментарні ресурси і можливості, а також ефективне управління межфірмовими 
взаємодіями. Ресурси, які формують поведінкову економіку задля отримання ренти, 
перебувають, по суті, поза контролем окремої фірми (корпорації), оскільки вони є 
власністю системи парних або мережевих взаємозв’язків у ГКМ. 

3.   Рівень цілісності ГКМ та її потенціал визначаються за кількістю зв’язків між ними 
і масштабами синергійної взаємодії. При цьому що більшою є мережа, то більшу цінність 
вона має для її учасників. Для становлення кластера та його перетворення з агломерації у 
кластерне утворення із властивими йому ефектами необхідно постійне збільшення 
кількості учасників. Іншими словами, кластероутворення передбачає досягнення певної 
критичної маси, яка слугує буфером і надає кластеру стійкість до зовнішніх впливів чи 
інших негативних явищ. Склад кластера може з часом змінюватися не тільки з економічних, 
а й із неекономічних причин. У кластері беруть участь не тільки державні корпорації, але і 
переважно приватні, і сам кластер є міжфрагментною частиною ГКМ.  

4.   Мережеві форми інтеграції корпорацій або міжнародні мережі являють собою один 
зі способів кооперації учасників економічної діяльності в рамках переходу від 
індустріального до постіндустріального способу виробництва (Індустрія 4.0). В результаті 
авторського узагальнення і систематизації різних визначень мереж вони описані як система 
неієрархічних і здебільшого неформальних контрактів між юридично незалежними, але 
економічно взаємопов'язаними суб'єктами – учасниками ланцюжка створення доданої 
вартості та інституцій підтримки економічного розвитку. На зміну ієрархічним структурам 
прийшла інша організаційна одиниця – мережа, яка формується з різноманітної безлічі 
суб'єктів і організацій та невпинно модифікується в міру того як мережі пристосовуються 
до ринкового середовища. Саме мережеве БНП стає базовою одиницею економічної 
організації та ГКМ як глобального середовища: це специфічна форма підприємства, 
система засобів якого утворена шляхом перетину сегментів автономних систем та цілей.  

5.  У роботі визначено основні концепти, що формують теорію мережевих БНП, та 
доведено її значення як основи подальшого формування та розвитку мережевих 
економічних систем у формі ГКМ. Теоретична модель розглянута на базі мережевої 
кооперації на прикладі IT-індустрії, де продукт створюється колективними зусиллями, а 
вільні підрозділи мережевої кооперації залучаються до неформальної, проте відповідальної 
інноваційної взаємодії. Така інновація – продукт не лише інтелектуальної праці, а й 
мережевої взаємодії (колективного інтелекту). Кооперація в ГКМ створює нову 
продуктивність праці. У сегментах, пов’язаних із цифровою економікою, відбувається 
експоненціальне зростання без прогнозованої «точки зламу» в найближчий прогнозований 
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період. Адже після створення нового продукту та його впровадження переваги власників 
продукту, які є частиною мережі, зберігаються та примножуються (мережа володіє 
подальшим технологічним розвитком ключових технічних принципів, пов’язаних між 
собою).  

6.  Мультиорганізаційна мережева система здатна пристосовуватися до змін ринку 
швидше і з меншими витратами перемикання (switching costs). Ефективність організаційної 
мережі полягає в її гнучкості за рахунок можливості групувати і перегруповувати ресурси 
таким чином, щоб вони відповідали унікальним потребам учасників ланцюга створення 
вартості, а головне – потребам кінцевих споживачів. Водночас жорсткі ієрархічні 
бюрократизовані структури стикаються з труднощами у зміні поведінки і перерозподілі 
факторів виробництва, комбінація яких була оптимальною за одних умов, і перестає бути 
такою під впливом змін. Щодо здатності до пристосування глобальні мережеві структури 
виглядають переконливіше, ніж ієрархічні, оскільки мають більший досвід подолання 
організаційної інерції.  

7.   Вертикально інтегровані мережеві структури стикаються зі складними проблемами 
при створенні та впровадженні інновацій, особливо в тих випадках, коли доводиться іти на 
зниження внутрішніх капіталовкладень або коли необхідно здійснювати заходи щодо 
підтримки вже наявного. Таким чином, нездатність ієрархічних структур швидко реагувати 
на зміни конкурентного середовища через технологічноу та організаційноу інерціію 
виражається у спротиві інноваціиям, що ставить під загрозу відносини між різними рівнями 
виробничого процесу. Разом із тим інтеграційні процеси не слабшають, але зазнають змін. 
Стає характерною інтеграція з метою координації (гнучка інтеграція), в тому числі в 
результаті дезінтеграції. Інтеграція з метою координації досягається шляхом створення 
мереж юридично незалежних, але економічно пов’язаних агентів, інтегрованість яких 
проявляється у дотриманні єдиної мети, і однією з таких форм інтеграції можна вважати 
сучасні корпоративні альянси.  

8.   Партнери БНП вступають у стратегічні альянси з іншими компаніями і отримують 
доступ до їхніх ресурсів, а також тих, котрі не перебувають у власності безпосередніх 
партнерів. Особливо це характерно для інформації – єдиного ресурсу, який може зберігати 
цінність у процесі використання. Відтак утворюються мережі стратегічних альянсів, де 
компанії можуть бути пов’язані між собою як безпосередньо, будучи учасниками одного 
альянсу, так і побічно, вступаючи у співпрацю зі спільними партнерами. Крім доступу до 
ресурсів інших компаній, в тому числі не пов’язаних безпосередньо з даною компанією, 
участь у мережах стратегічних альянсів дозволяє компаніям виробляти принципи 
координації, що здатне привести до підвищення ефективності спільної діяльності. 
Стратегічні альянси не тільки дозволяють БНП отримати доступ до ресурсів інших 
компаній, а й самі мають характеристики стратегічного ресурсу: зв’язки, якими компанія 
володіє в рамках корпоративної мережі стратегічних альянсів, практично не піддаються 
імітації конкурентами і не можуть бути придбані на відкритому ринку.  

9.   Форми координації та передання інформації, а також трансакційні витрати в мережі 
зазнають змін завдяки технології блокчейн. І одним із неминучих наслідків упровадження 
блокчейн у виробничі технології промислових компаній і банків слід вважати зниження 
витрат на передання інформації і, як наслідок, – зниження системних ризиків в операційній 
діяльності. Також зазначена технологія здатна до впровадження у глобальні корпоративні 



34 
мережі, орієнтовані на промислове виробництво, де вона використовується для підвищення 
надійності даних, отримуваних у режимі реального часу, що пришвидшить трансформацію 
мережевих економічних систем у ГКМ.  Можна констатувати, що сьогодні корпоративні 
мережі в ГКМ отримують нові технологічні інструменти задля покращення прямих та 
непрямих зв’язків і координації розвитку  нових моделей мережевої трансформації (digital-
трансформації). 

10.   Дослідження методом k-середніх багатокритеріальної кластеризації країн різних 
типів, залучених мережевими БНП до глобальних корпоративних мереж, дало змогу 
виявити сталий зв’язок між капіталізацією ринків акцій, показниками ВВП та іншими 
макроекономічними показниками у блоках країн, мережеві БНП яких формують ГКМ, а 
також місцем самих БНП у міжфрагментних зв’язках. Виявлена автором метамережа 
провідних мережевих БНП у вигляді ГКМ (із блоку країн з високими макроекономічними 
показниками), зі своєю складністю і мережевістю взаємозв'язків усередині ядра, 
колективно здійснює більшу частину тотального контролю світової корпоративної мережі.  

11. Моделювання суперанклаву підтвердило припущення, що мережеві БНП 
провідних країн формують ядро ГКМ, тоді як корпорації нижнього блоку формують лише 
фрагментарні зв’язки та є кластерними складовими суперанклаву у формі ГКМ. Таким 
чином, ядро з менш 1% компаній фактично являє собою глобальну економічну 
суперструктуру, яка контролює майже половину світової економіки, а також впливає на 
світовий корпоративний ландшафт. Вплив даного явища на економічну систему 
підтверджує припущення про еволюцію мереж БНП як частини більш глобальної 
неоднорідної структури – ГКМ. Якщо спільність членів економічної системи сприяє 
виробництву багатства, грошові потоки неминуче переміщуються в бік найбільш тісно 
пов'язаних членів системи. Наявність такого анклаву пояснює схильність світової 
економіки до фінансових криз. Концентрація економічної потужності в руках невеликої 
кількості тісно пов'язаних організацій небезпечна тим, що подібного роду мережі не є 
стабільними.  

12.    Існує п’ять сталих моделей участі у глобальних корпоративних мережах: модель 
великих економік, європейська модель, азійсько-тихоокеанська модель, азійсько-
африканська модель та модель змішаного типу. Вони різняться між собою за рівнем 
розвитку країни, ступенем розвитку її локального ринку акцій, кількістю вихідних та 
вхідних корпоративних сполучень та за географією. Здійснена кластеризація має 
теоретико-методологічне та практичне значення. В емпіричному плані вона дає змогу 
пояснювати характер участі тих чи інших країн у глобальних корпоративних мережах, 
визначати й аналізувати їхні спільні та відмінні риси, сприяє кращому розумінню сучасних 
процесів формування глобальних корпоративних мереж. У методологічному плані 
кластерна модель підтверджує важливе значення географічного принципу формування 
корпоративних мереж, однак, вона може бути розроблена й за іншими критеріями, зокрема 
галузевим, а також використана за умови додавання нових країн без здійснення повторної 
кластеризації. Розвинуті країни, як показує модель, є більш гетерогенними щодо участі у 
глобальних корпоративних мережах, тоді як менш розвинуті країни демонструють вищий 
рівень гомогенності.  

13.  Входження національних економічних структур до ГКМ потребує комплексної 
державної програми і лежить у площині створення перспективних міжфрагментних 
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зв’язків з провідними мережевими БНП; такі зв’язки можуть вибудовуватись в рамках 
інноваційного кластера НДДКР.  В роботі розроблено алгоритм взаємодії такого 
національного кластера з провідними мережевими БНП та запропоновано можливі форми 
міжфрагментних зв’язків з ними в контексті конвергентної моделі, що полягає у створенні 
інституційних передумов внесення структурних змін у роботу Державного агентства 
України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) та удосконалення наявних форм 
управління зоною відчуження. Визначено інноваційно-конкурентні параметри, які держава 
має стимулювати задля входження національного кластера в ГКМ, де перспективними для 
формування міжфрагментних зв’язків виявляться ті БНП, які вже інтегровані до ГКМ і 
включають структурні вузли компаній, які працюють у сферах: дослідження ядерної енергії 
(матеріалів та сполук), космічні технології, радіаційна безпека та технології.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Русак Д. М. Розвиток глобальних корпоративних мереж в умовах 
геоекономічних трансформацій. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 
Київ, 2019. 

У дисертації визначено суть, структуру та головні компоненти глобальних 
корпоративних мереж, розроблено концепцію пріоритетної ролі таких мереж у структурі 
світового господарства і міжнародних економічних відносин у сукупності вартісних,  
виробничих, інноваційних, регулятивних та інших ланцюгів. На основі розроблення та 
комплексного застосування неокласичної та неоінституційної парадигм з’ясовано сутність, 
структуру та системні характеристики генези та розвитку ГКМ. Розкрито вплив ГКМ на 
реструктуризацію сучасного геоекономічного простору в напрямі формування нових 
центрів економічної та політичної сили, глобальних міст.  

У дисертаційній роботі визначені теоретико-методологічні засади кластерного 
аналізу глобальних корпоративних мереж та розроблено механізм залучення 
економічних суб’єктів України до ГКМ мікро- та мезо- рівнів. 

Ключові слова: мережеві економічні системи, глобальні корпоративні мережі, 
глобальна мережизація, глобальні ланцюги вартості, мережеві БНП, глобальні міста, 
ендогенні та екзогенні міжфрагментні зв’язки, геоекономічні трансформації, метамережі, 
глобальні економічні суперструктури, стратегічні альянси, інтернаціоналізація, 
інтерналізація, Індустрія 4.0. 
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Русак Д. М. Развитие глобальных корпоративных сетей в условиях 

геоэкономических трансформаций. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.02 - мировое хозяйство и международные экономические отношения. 
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 
образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

В диссертации определены суть, структура и основные компоненты глобальных 
корпоративных сетей, разработана концепция приоритетной роли таких сетей в структуре 
мирового хозяйства и международных экономических отношений в совокупности 
стоимостных, производственных, инновационных, регуляторных и других сетей. 
Выяснены сущность, структура и системные характеристики генезиса и развития ГКС, их 
лияние на реструктуризацию современного геоэкономического пространства. 

В диссертационной работе определены теоретико-методологические основы 
кластерного анализа глобальных корпоративных сетей и разработан механизм 
привлечения экономических субъектов Украины к ГКС микро- и мезоуровней.  

Ключевые слова: сетевые экономические системы, глобальные корпоративные сети, 
глобальная сетевизация, глобальные стоимостные цепочки, сетевые МНП, глобальные 
города, эндогенные и экзогенные межфрагментные связи, геоэкономические 
трансформации, метасети, глобальные экономические суперструктуры, стратегические 
альянсы, интернационализация, интернализация, индустрия 4.0. 

 
ABSTRACT 

 
Rusak D. M. The Development of Global Corporate Networks in the Geo-economic 

Transformations Environment . –  Manuscript. 
Thesis submitted for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.02 – World 

Economy and International Economic Relations. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation defines the essence, structure, and core components of global corporate 
networks (GCNs), elaborates the concept of prominent role of such networks in the structure of 
world economy and international economic relations as the aggregate of value, production, 
innovation, corporate and other chains. The essence, structure, and systemic characteristics of the 
genesis of GCNs development have been established on the basis of the elaboration and 
comprehensive application of the neoclassical and neo-institutional paradigms. 

The author expounds the impact of GCNs on the restructuring of the modern geo-economic 
space leading to the formation of new centers in the shape of global cities. The system of influence 
of inter-organizational and inter-fragment external and internal relations in the network economic 
systems in the form of GCNs has been identified, and the correlation between diffusion of network 
MNEs ownership and its influence on the formation of the GCNs meta-network has been 
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established. 

The dissertation defines the theoretical and methodological tenets of cluster analysis of 
global corporate networks. Based on the multi-criterion clustering of 64 countries using the k-
means, the research has verified the existence of five sustainable participation models in the global 
corporate networks that vary in terms of the development level of a country, scale of its local stock 
market maturity, the quantity of outbound and inbound corporate connections, and geography. The 
mechanism of engaging the Ukrainian economic entities into the global corporate networks of 
micro- and meso-levels has been elaborated given the implementation of appropriate 
administrative and institutional reforms. 

Based on the convergence model devised in the thesis, an algorithm has been developed for 
the interaction between the national cluster and MNEs, and its further integration into  GCNs. It 
consists in creating institutional prerequisites for introducing changes in the work of the State 
Agency of Uraine for Exclusion Zone Management and improvement of management. The 
innovative and competitive issues have been determined where the state must galvanize within the 
framework of the desined  model for integrating the national R&D cluster into GCNs. Among 
these, as regards shaping the inter-fragment ties, most promising MNEs will be those already 
integrated into GCNs and with available structural nodes of corporations working in such areas as 
nuclear energy research (materials, matter), space technologies, radiation safety, and technologies. 

Key words: network economic systems, global corporate networks, global networking, 
global value chains, network MNEs, global cities, endogenous and exogenous inter-fragment ties, 
geo-economic transformations, meta-networks, global economic superstructures, strategic 
alliances, internationalization, internalization, Industry 4.0. 
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